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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang Penelitian 

Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bahasa Indonesia 

sebagai bahasa kedua semakin menggeliat dan menggembirakan. Hal ini bisa 

terlihat dari ketertarikan  pembelajar asing yang berminat untuk belajar bahasa 

Indonesia. Badan Bahasa Pusat Jakarta mencatat bahwa bahasa Indonesia 

dipelajari di empat puluh lima negara di dunia, bahasa terpopuler ke empat di 

Australia, bahasa Indonesia secara resmi ditempatkan sebagai bahasa asing 

kedua oleh pemerintah daerah Ho Chi Minh City (Vietnam), dan jumlah 

pemelajar asing yang mengikuti perkuliahan penerima beasiswa Darmasiswa di 

Indonesia sebanyak 711 orang yang berasal dari 73 negara (disampaikan dalam 

seminar nasional BIPA di Medan, 8 Oktober 2013). 

Dalam hal konteks pembelajaran bahasa Indonesia di Jepang, Avisena 

(2013) menyatakan hal berikut. 

Saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang membuka Jurusan Bahasa 

Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Unversitas Tenri, 

Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Setsunan. Sementara yang 

mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan ada lebih dari 

20 perpengajaran  tinggi di Jepang. 

 

Selain itu, hasil pengamatan penulis menemukan bahwa di wilayah 

Melbourne dan Perth Australia, Bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib 

yang harus dipelajari siswa di tingat Prasekola Dasar sampai dengan Sekolah 

Mengah Atas. Di tataran Prasekolah Dasar dan Sekolah Dasar, siswa akan 
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belajar bahasa Indonesia selama dua jam seminggu, sedangkan untuk tingkat 

SMP dan SMA mereka akan belajar bahasa Indonesia selama 4-6 jam 

seminggu.  

Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia di Melbourne, khususnya di 

Eltham High School tempat peneliti pernah bekerja. Bahasa Indonesia telah 

konsisten diajarkan selama kurun waktu 20 tahun. Selama itu pulalah guru 

bahasa Indonesia di Eltham High School yang merupakan warga negara 

Australia bekerja keras untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada para 

siswa. 

Seiring berkembangnya pembelajaran bahasa Indonesia di mancanegara, 

Alwasilah (200: 126) menemukan beberapa hasil temuan survei yang 

dilakukan mengenai pembelajaran BIPA di mancanegara yaitu: (1) menyimak 

dan berbicara adalah dua keterampilan berbahasa yang paling sulit dipelajari 

dan (2) topik kehidupan sehari-hari di Indonesia adalah topik yang paling 

diminati oleh pemelajar.  

 Berdasarkan hasil penemuan di atas, penulis mengkritisi bahwa hasil 

penemuan pertama menunjukan bahwa kegiatan menyimak dan berbicara 

adalah dua keterampilan yang paling saling sulit dipelajari siswa. Hal itu akan 

terjadi jika siswa belajar bahasa Indonesia di negara asal mereka. Hal tersebut 

dikarenakan siswa hanya akan belajar bahasa di dalam kelas karena ketika 

mereka berada di luar kelas mereka akan kembali berinteraksi menggunakan 

bahasa asal mereka. Namun, permasalahan tersebut tidak akan ditemui jika 

pemelajar BIPA belajar bahasa Indonesia di Indonnesia. Kegiatan menyimak 
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dan berbicaara akan menjadi dua kegiatan belajar yang paling mudah karena 

mereka berinteraksi dengan bahasa Indonesia tidak hanya di dalam kelas, tetapi 

juga di luar kelas, bahkan lingkungan tempat tinggal mereka adalah 

laboratorium bahasa yang dapat mengembangkan kemampun siswa dalam 

mempelajari bahasa Indonesia.  

Penemuan kedua dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa topik 

kehidupan sehari-hari tentang Indonesia sangat menarik bagi pemelajar. 

Penulis sangat setuju dengan hal tersebut. Hasil penemuan di lapangan selama 

penulis menjadi pengajar BIPA untuk tingkat dasar sampai dengan tingkat 

mahir, peneliti menemukan bahwa keinginan belajar siswa meningkat ketika 

siswa berhadapan dengan sebuah topik yang berisi tentang kehidupan orang 

Indonesia.  

Hasil dari penemuan dan penelitian di atas merupakan indikator bagi 

pengajar BIPA untuk lebih cermat dalam memilih bahan ajar BIPA yang dapat 

merangsang siswa untuk semangat belajar. Sayangnya, masih ditemukan 

banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengajaran BIPA. Permasalahan 

tersebut di antaranya belum adanya silabus pembelajaran yang terstandardisasi 

secara nasional, rendahnya kualitas sumber daya pengajar, dan terbatasnya 

buku panduan pembelajaran di lapangan. Selain tiga permasalahan tersebut, 

peneliti menyoroti bahwa masih ada kesenjangan antara pembalajaran bahasa 

dengan pembelajaran sastra.  

Selama ini pembelajaran sastra untuk BIPA dianggap tidak penting bahkan 

pemelajar BIPA sendiri tidak menyukai cerita-cerita lama khususnya dongeng 
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atau sastra melayu klasik. Dengan adanya alasan itulah pembelajaran sastra 

untuk BIPA selama ini kerap terabaikan. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan 

hasil survei yang telah dilakukan oleh Rudy (2012: 54) yang menyatakan 

bahwa pemelajar BIPA mempelajari bahasa Indonesia bukan dengan 

pertimbangan linguistik, logika, dan estetika semata. Dengan demikian, sastra 

menjadi sebuah inovasi bagi pengajar untuk memperkenalkan kehidupan nyata 

Indonesia melalui sebuah cerita. 

Pembelajaran sastra berkaitan erat dengan pembelajaran budaya. Oleh 

karena itu, siswa BIPA yang mempelajari sastra mereka akan lebih mengenali 

budaya tempat asal karya sastra tersebut. Selain itu, pembelajaran budaya bagi 

siswa BIPA merupakan bagian yang penting karena dalam mempelajari bahasa 

sebuah negara pasti berkaitan dengan budaya dari bahasa tersebut. Semakin 

kita memahami unsur kebudayaan dari bahasa yang kita pelajari, maka 

semakin dalam pula pemahaman kita terhadap bahasa tersebut. Dari 

pemahaman tersebut memberikan sebuah pemahaman pada peneliti bahwa 

pembelajaran sastra merupakan bagian penting dari pembelajaran bahasa 

kedua.  

Hal yang diuraikan oleh peneliti di atas selaras dengan  pernyataan yang 

menyatakan bahawa “language is literary medium, that literature is made from 

language…” (Carter dan Long, 1999: 2). Dari kutipan tersebut peneliti 

menyadari bahwa antara bahasa dan sastra tidak dapat disekat oleh ruang 

hampa yang akan mengotak-kotakan atau memilah kedua komponen tersebut. 

Relevan dengan pandangan Careter dan Long maka bahasa dan sastra dapat 
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dianalogikan sebagai cat kanvas, komponen yang satu menjadi komponen yang 

lain.  

Dengan demkian, kemampuan pemelajar BIPA dapat dikembangkan 

melalui sastra karena sastra berhubungan erat dengan fungsi utama bahasa 

yakni fungsi komunikatif. Pencantuman sastra dalam pembelajara bahasa yaitu 

untuk melatih siswa dalam hal keterampilan membaca dan juga keterampilan 

berbicara, menyimak, dan menulis (Carter dan Long 1999:7). 

Berdasarkan fakta di tersebut, maka peneliti mencoba untuk memberikan 

solusi terhadap peramasalahan yang kerap ditemui yang berkaitan dengan 

terbatasnya bahan ajar dan materi sastra yang masih kurang dipelajari siswa 

dengan mencoba mengembangkan sebuah bahan ajar yang berbasis pendekatan 

pembelajaran untuk pembelajaran apresiasi sastra. 

Bahan ajar yang dikembangkan, yaitu berupa modul pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra yang 

berbentuk prosa. Modul pembelajaran tersebut didesain berdasarkan tahapan 

pendekatan pembelajaran yaitu Scaffolding based on Literature Learning 

Approacah. Adapun alasan dipilihnya pendekatan Scaffolding based on 

Literature Learning Approacah dalam pengembangan bahan ajar prosa fiksi 

karena pendekatan Scaffolding merupakan sebuah pendekatan yang menutun 

siswa untuk belajar secara mandiri dengan tahapan-tahapan yang terdapat 

dalam bahan ajar secara terbimbing. Artinya, siswa dapat mempelajari suatu 

materi sastra setahap demi setahap dalam bentuk pembelajaran mandiri 

maupun pembelajaran terbimbing di dalam kelas.  



6 
 

SRI ASTUTI, 2015 
PEMANFAATAN BAHAN AJAR SASTRA BERORIENTASI SCAFFOLDING BASED ON LITERATURE 
LEARNING APPROACH UNTUK PEMBELAJARAN APRESIASI PROSA  
BIPA TINGKAT MENENGAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

Pemilihan Scaffolding based on Literature Learning Approacah dalam 

bahan ajar prosa  fiksi yang dikembangkan oleh peneliti didasarkan pada 

pendapat Axford (2009: 5) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran bahasa, 

pendekatan scaffolding tepat digunakan pada pembelajar bahasa tingkat 

pemula. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan pembelajaran dilakukan secara 

bertahap dan siswa dapat belajar mandiri untuk memahami konsep materi yang 

sedang dipelajari. Berkaitkan dengan hal ini pulalah yang mendorong peneliti 

untuk mengembangkan bahan ajar menggunakan pendekatan Scaffoliding 

Based on Literature Learning karena subjek sasaran pengguna bahan ajar 

tersebut adalah siswa BIPA yang masih belum terlalu mahir menguasai bahasa 

Indonesia.  

Alasan empiris lain yang melatarbelakangi pemilihan Scaffolding based on 

Literature Learning Approacah untuk pengembangan bahan ajar prosa fiksi 

adalah sebuah pendekatan lama yang sudah teruji keandalannya dalam 

membimbing siswa dalam berbagai mata pelajaran guna mendapatkan hasil 

pembelajaran yang memuaskan. Penelitian ilmiah yang berkaitan dengan 

pendekatan scaffolding pernah dilakukan oleh Purbaningrum (2013) yaitu 

dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di dalam Jurnal Bahsa dan Seni yang 

berjudul Model Scaffolding dalam Pembelajaran Menulis dengan 

Menggunakan Pendekatan Proses Anak Tunarungu Pengembangan. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh data bahwa hasil menulis anak tunarungu 

meningkat setelah mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Scaffolding.  
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Scaffolding based on Literature Learning Approacah yang dikemukakan 

Axford (27: 30) berisi enam langkah pembelajaran, yaitu pemilihan teks 

sebagai bahan ajar, orientasi teks, orientasi bahasa, perumusan awal isi teks, 

menjawab pertanyaan, dan merumuskan hasil akhir. Langkah-langkah tersebut 

dijabarkan ke dalam bentuk modul pembelajaran, sehingga siswa BIPA akan 

mempelajari sebuah karya sastra berdasarkan langkah-langkah yang terdapat 

dalam Scaffolding based on Literature Learning Approacah. Dengan adanya 

bahan ajar yang berbasis sebuah pendekatan pembelajaran akan membantu 

siswa belajar suatu materi secara mandiri dan ini berkaitan erat dengan sebuah 

tujuan pembelajaran BIPA, yaitu mendewasakan pembelajaran yang berarti 

siswa dituntut untuk belajar secara mandiri. Jika pun bahan ajar itu diterapkan 

dalam sebuah bentuk pembelajaran formal di kelas, maka akan sangat 

membantu guru dalam proses pembelajaran karena guru tidak perlu lagi 

memilih pendekatan yang mana yang harus digunakan ketika mengajarkan 

sebuah materi prosa fiksi kepada siswa BIPA.  

Dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar yang berbasis pendekatan 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian 

terdahulu, yaitu penelitan yang pernah dilakukan oleh Moh. Whilky (2010) 

mengenai penelitian tentang bahan ajar berbasis integratif untuk 

mengembangkan kemampuan komunikatif berbahasa Indonesia. Pada 

penelitian ini peneliti lebih menekankan pada bahan ajar berbasis prosa fiksi 
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untuk memberikan rangsangan kepada pemelajar agar pemelajar BIPA dapat 

menyampaikan perasaan, pendapat, dan gagasanya secara ekspresif. 

Penggunaan bahaan ajar BIPA berbasis karya sastra ini akan memberikan 

kesempatan kepada pemelajar untuk memperoleh manfaat untuk mengapresiasi 

karya sastra sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang harus dikuasai oleh 

siswa BIPA tingkat menengah yaitu mampu menyampaikan gagasan secara 

kreatif, komunikatif, dan aktivitas lain bagi peningkatan bahasa dalam konteks 

karya sastra yang sesuai. Selain itu, pemelajar BIPA tidak hanya menikmati 

karya sastra Indonesia, mengidentifikasi kehidupan sehari-hari di Indonesia, 

melainkan juga menggunakan bahasa secara nyata. Pemelajar dapat menyimak 

karya sastra yang dibacakan oleh pengajar atau melalui rekaman. Kemudian 

mereka dilibatkan dalam kegiatan tanya jawab dan juga mereka dapat 

mengemukakan pendapat secara ekspresif mengenai tokoh atau keadaan yang 

terdapat dalam bacaan.  

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, peneliti meyakini bahwa 

penelitan dan pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan 

memberikan sebuah terobosan baru dalam bentuk bahan ajar sastra BIPA  yang 

berbasis pendekatan pembelajaran.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, penelitian ini akan 

difokuskan pada masalah yang berupa pertanyaan “Apakah bahan ajar BIPA 

berorientasi Scaffolding based on Literature Learning Approach untuk 
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pembelajaran apresiasi prosa BIPA tingkat menengah dapat melengkapi 

koleksi bahan ajar sastra BIPA tingkat menengah yang sudah ada?”  

Berikut adalah pertanyaan operasionalnya. 

1. Bagaimana keadaan bahan ajar sastra yang ada di lembaga BIPA?  

2. Bagaiamana rancangan bahan ajar BIPA berorientasi Scaffolding based on 

Literature Learning Approach untuk pembelajaran apresiasi prosa BIPA 

tingkat menengah? 

3. Bagaimana pengembangan bahan ajar BIPA berorientasi Scaffolding 

based on Literature Learning Approach untuk pembelajaran apresiasi 

prosa BIPA tingkat menengah? 

4. Bagaimana hasil tes formatif dan sumatif  bahan ajar BIPA berorientasi 

Scaffolding based on Literature Learning Approach untuk pembelajaran 

apresiasi prosa BIPA tingkat menengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan keadaan  bahan ajar sastra yang ada di lembaga BIPA. 

2. Menggambarkan rancangan bahan ajar BIPA berorientasi Scaffolding 

based on Literature Learning Approach untuk pembelajaran apresiasi 

prosa BIPA tingkat menengah. 

3. Mengembangkan bahan ajar BIPA berorientasi Scaffolding based on 

Literature Learning Approach untuk pembelajaran apresiasi prosa BIPA 

tingkat menengah. 
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4. Mengetahui hasil dari penilaian formatif dan sumatif bahan ajar BIPA 

berorientasi Scaffolding based on Literature Learning Approach untuk 

pembelajaran apresiasi prosa BIPA tingkat menengah yang telah 

dikembangkan.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi nyata 

baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai 

berikut.  

1. Manfaat secara teoretis. Memberikan pengetahuan kepada pengajar BIPA 

bahwa dalam penyusunan bahan ajar, pengajar dapat menyusun bahan ajar 

dengan cara memilih satu pendekatan pembelajaran dan mengaplikasikan 

tahapan-tahapan dalam  pendekatan pembelajaran tersebut ke dalam bahan 

ajar yang dikembangkan. 

2. Manfaat secara praktis. Bahan ajar diharapkan dapat membantu guru dalam 

proses pembelajaran di kelas serta menjadi sebuah bahan ajar yang andal 

sehingga dapat memberikan manfaat dan sumber pembelajar di kelas BIPA.  
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E. Sistematika Penulisan Tesis  

Secara garis besar tesis ini dibagi ke dalam lima bab. Bab 1 memaparkan 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2, peneliti 

memaparkan landasan teoretis penelitian. Landasan-landasan teori tersebut 

merupakan faktor pendukung penelitian yang dilakukan. Bab 3 memaparkan 

lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian yang terdiri atas desaian 

penelitian, instrumen penelitian, definisi operasional, dan teknik pengumpulan 

data. Pada bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu keadaan bahan 

ajar di lembaga BIPA, rancangan bahan ajar, pengembangan bahan ajar, 

pembahasan, dan hasil penemuan penelitian. Bab 5 berisi penutup yang terdiri 

atas simpulan dan rekomendasi serta implikasi.  


